Terugblik en toekomst

De JOVO heeft haar onafhankelijkheid altijd st erk gekoesterd. Net als
haar voorgangers de Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie en de Bond van Jonge Liberalen was de Jovo als liberale jongerenorganisatie onafhankelijk en waren haar leden zeer aan die onafhankelijkheid gehecht. De onafhankelijkheid kwam eigenlijk maar
een keer echt in gevaar, in de jaren tachtig toen de VVO wilde dat de
JOVO met de vvo-jongeren zou moeten fuseren . Dankzij onder andere het lobbywerk van JOvo'er Marco Swart is <lat toen niet gebeurd.
Ondanks deze onafhankelijkheid was de band met de vvo voor de
Jovo erg belangrijk. Deze band was er al vanaf de oprichting. De intellectueel onafhankelijke Jovo had de vvo nodig, niet alleen finan cieel maar ook als partij waartegenover de jonge liberalen hun principiele liberale standpunten moesten formuleren. De JOVO was het
geweten van het liberalisme, maar vooral van de vvo. Alleen bij uitzondering probeerde de JOVO ook het geweten van de Democraten
te spelen, bijvoorbeeld in 1990 toen de JOVO Zwolle 066 bekritiseerde omdat de Zwolse 066-fractie tegen subsidie van Roze Zaterdag
had gestemd. In de jaren zestig probeerde de Jovo een brugfunctie
tussen vvo en 066 te vervullen, maar deze poging was al vanaf de
start tot mislukken gedoemd omdat beide partijen <lit niet zagen zitten. In de jaren zeventig had de JOVO meer succes met het Des Indesberaad, hoewel pas in 1994 de door de JOVO zo vurig gewenste paarse
coalitie tot stand kwam. Aanvankelijk was de vvo nog niet zo ver,
maar 066 en de PvdA ook niet. In het nieuwe millennium werd de
prijs Liberaal van het jaar voor de Jovo het middel om de vvo deliberale spiegel voor te houden. Natuurlijk werkten JOVO en vvo ook
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veel samen. Een mooi voorbeeld is de Liberale Jongerendag die JOVD
en VVD in i986 samen organiseerden. Ook was de JOVD jarenlang de
hofleverancier van vvD-politici en waren vvD-leiders Wiegel, Nijpels en Rutte alle drie voormalig voorzitter van de JOVD. Rutte is tot
nu toe de laatste JOVD'er die een grote carriere in de vvD maakte.
Het lijkt er op <lat de JOVD de functie van hofleverancier verloren
heeft.
Als onafhankelijke liberale jongerenorganisatie die vooral op de
vvD was gericht kwam de JOVD dikwijls met verrassende ideeen. Het
al genoemde Des Indes-beraad is het beroemdste voorbeeld, maar de
JOVD pleitte in de jaren zestig voor radicale democratisering (ideeen
waar D66 mee aan de haal zou gaan en verder zou uitwerken), in de
jaren zeventig was de JOVD voor legalisering van pedofilie, in de jaren
tachtig pleitten de jonge liberalen voor het basisinkomen, in de jaren
negentig was er het paarse jongerenakkoord en in het nieuwe millennium wilde de JOVD onder andere een nieuw pensioenstelsel en de
vlaktaks invoeren. Aanvankelijk profileerde de JOVD zich als een organisatie die links van de VVD stond, maar <lat is tegenwoordig niet
altijd meer zo. Op materieel en immaterieel gebied is de JOVD onversneden liberaal. Op materieel gebied noemen we de keuzes van de
JOVD vaak 'rechts', op immaterieel gebied 'links'. De JOVD heeft een
eigen agenda en voert een eigen ideologische koers. Dat was vroeger
zo. Dat is nog steeds zo. Toen het paarse kabinet aantrad had de JOVD
geen duidelijk main theme meer, hoewel na de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh de vrijheid van meningsuiting een heel belangrijk thema werd.
In tegenstelling tot linkse jongerenorganisaties probeerde de JOVD
invloed uit te oefenen door te lobbyen en door met goed doordachte
tegenvoorstellen te komen. Toch was de JOVD, in tegenstelling tot de
christelijke politieke jongerenorganisaties, niet bang om af en toe te
provoceren. De JOVD deed <lit niet via demonstraties, maar door
middel van persberichten en zelfbedachte prijzen. De JOVD wist
vaak de mediate halen. Vaak was .<lit positief, vooral als de JOVD
weer met een vernieuwend idee kwam. Als de JOVD negatief in het
nieuws kwam lag <lit aan interne ruzies, lastige afdelingen of standpunten die ontactisch naar de media waren gecommuniceerd, zoals
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bijvoorbeeld het monarchiestandpunt in de jaren tachtig en de 'bestialiteitenaffaire' in de jaren negentig. Het provocerende medium
GeenStijl schetste natuurlijk ook een bepaald, eenzijdig, beeld van
de jonge liberalen, maar uiteindelijk hadden de grappen van Rutger
Castricum geen negatieve gevolgen voor de JOVD.
Conflicten in de JOVD hadden vaak botsende ambities en karakters als oorzaak, maar niet altijd. Begin jaren tachtig werd de JOVD
beheerst door een sterke links-rechtstegenstelling, in 1996 werd de
afdeling 't Gooi opgeheven omdat enkele leden extreemrechts zouden zijn. Ook de onafhankelijkheid kon een bron van conflict tussen JOVD'ers zijn. De in 1958 over de onafhankelijkheid ingediende
motie van Erwin Nypels en de in 1961 aangenomen motie van Ferry
Hoogendijk zetten de verhoudingen in de JOVD, met name die tussen het hoofdbestuur en de rest van de vereniging, op scherp.
De JOVD is voornamelijk een politieke vereniging voor studenten
geweest. Alleen eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, toen de
JOVD zo'n 5000 leden had, waren er ook veel scholieren en werkende
jongeren lid. Dat de JOVD vooral uit studenten bestond zorgde voor
een studentikoze sfeer. Die was aan de ene kant heel serieus. Op de
JOVD-congressen werd op nogal formele wijze gediscussieerd. De
JOVD was wat dat betreft een echte leerschool, niet alleen in de liberale beginselen maar ook hoe je moties moest schrijven en hoe je
politieke standpunten goed moest beargumenteren. Aan de andere
kant was er ook veel ruimte voor humor en werd er flink gefeest. De
JOVD'ers dansten en vreeen er op los. Er ontstonden veel al dan niet
kortstondige relaties en ook voor homo's was de JOVD een waar paradijs.
Wat moet de JOVD doen in de toekomst? Wat voor politiek moeten de jonge liberal en voeren? Als historicus is het eigenlijk niet mijn
taak om de JOVD van zulke adviezen te voorzien. Gelukkig wilde
JOVD-premier Mark Rutte, toen ik hem interviewde, nog wat 'wijze
woorden' aan zijn oude clubje meegeven:
De JOVD moet vooral onafuankelijk blijven, geen braaf clubje worden. De JOVD is zelf verantwoordelijk voor all es, als het mis gaat lost
de vvo het niet op. Deze verantwoordelijkheid, die andere jonge150
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renorganisaties niet hebben, moet worden gekoesterd. De rovo
moet lekker kritisch zijn. Het is een goede opleidingsschool voor
later. Juist <lat de rovo veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt helpt daarbij. De rovo moet geen vvo-folders in haar
kraampjes leggen. Het moet geen applausmachine worden. Toen ik
066-leider Alexander Pechtold op televisie zag tijdens een uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen, omringd door Jonge
Democraten in hippe T-shirts, dacht ik: 'Dat moeten wij niet
willen:' 1
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1 Interview met Mark Rutte, 6 juli 2015 .
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